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OPIS PRODUKTU

Pogłębiona listwa montażowa zaprojektowana do montażu gruntowych opraw oświetleniowych, zbudowanych z
profilu HR-MAX.

Profil techniczny
Łatwy serwis profilu HR-MAX
Do montażu zewnętrznego lub wewnętrznego w podłożu
Przestrzeń na prowadzenie przewodów
Kompatybilność z profilem technicznym HR-MAX-T
Duża odporność mechaniczna

WYKOŃCZENIE :
Nieanodowany (surowy)

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

Wypełnij puste pola

Nr produktu  

Typ oprawy  

Firma  

Projekt  

Data  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- zapewnienie możliwości montażu profilu HR-MAX i jego łatwy serwis

Montaż

- w podłożu, za pomocą klejów montażowych

- możliwość łatwego łączenia w ciągi

-  możliwość łączenia z profilem HR-MAX-TW dla uzyskania listwy montażowej z odcinkowymi zagłębieniami na
przewody i akcesoria

Dodatkowe informacje

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-35

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
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Nr Ref wykończenie powierzchni dostępne długości

C1828NA_1 Nieanodowany (surowy) 1000 mm

C1828NA_2 Nieanodowany (surowy) 2000 mm

C1828NA_3 Nieanodowany (surowy) 3000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY
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PROFILE POWIĄZANE

System HR-MAX
Ref: C1829 (HR-
MAX) + C1827
(HR-MAX-T) +
C1828 (HR-MAX-
TW)

Profil HR-MAX-T
Ref: C1827

Profil HR-MAX
Ref: C1829
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PRODUKTY POWIĄZANE

ZAŚLEPKI

STALOWE

Zaślepka HR-
MAX-TK-STN
Ref: 24391

Zaślepka HR-
MAX-T-STN
Ref: 24389

AKCESORIA

ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI

Łącznik ZM-
NA-180
Ref: 42724

INNE AKCESORIA

Wkładka
ochronna
TECH-35
Ref: 17127

Klips HR-MAX
Ref: 24416

MATERIAŁY MARKETINGOWE

Pianka
ekspozycyjna
70569
Ref: 70569

Plansza
P230-90223M
Ref: 90223M
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